Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, 054 01 Levoča
Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania
ţiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a
podmienky na prijatie zverejní na nástenke v budove materskej školy, na webovom sídle
materskej školy spravidla od 15. februára do 15. marca. Termín zápisu detí je spravidla
v mesiaci máj.

Podmienky zápisu detí do materskej školy
-

zápis prebieha v jednotlivých elokovaných pracoviskách materskej školy
zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca dieťaťa) spolu s dieťaťom
zákonný zástupca predloţí na zápise vyplnenú ţiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy spolu s lekárskym potvrdením
zákonný zástupca sa preukáţe platným občianskym preukazom, rodným listom
dieťaťa,
ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom,
zákonný zástupca dieťaťa preukáţe pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej
starostlivosti

Tlačivo - Ţiadosť o prijatie do materskej školy si môţu rodičia stiahnuť z webovej
stránky mszeleznicnyriadok.edupage.sk, prípadne priamo vyzdvihnúť v materskej škole.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č.
245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).
Pri prijímaní detí do materskej školy sa dodrţiava zásada:
- rovnakého zaobchádzania
- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č.
245/2008 Z. z.).
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odloţený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odloţené plnenie povinnej školskej dochádzky,
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
- ktoré k 1. septembru daného roku dovŕšilo piaty rok veku,
- s odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

-

s dodatočne odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
ktoré má v materskej škole resp. jej EP súrodenca

Výnimočne moţno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak to kapacitné,
materiálne a personálne podmienky v danom školskom roku umoţnia.
Na predprimárne vzdelávanie môţe byť prijaté aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č.
245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umoţňuje, ale neukladá ako povinnosť.

Za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môţe riaditeľka materskej školy
povaţovať len dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie
diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
Riaditeľka materskej školy vţdy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami zváţi, či:
- na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne,
priestorové, materiálne atď.),
- bude schopná po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.
Počet detí, ktoré môţu byť do materskej školy a jej EP prijaté, závisí od kapacitných moţností
materskej školy a konkrétneho elokovaného pracoviska v danom školskom roku.

PaedDr. Anna Bineková
riaditeľka MŠ

